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 همدقم

 راکهار کی اه OKR  يدیلک جیاتن و فادها اب راک عورش
 دناوت یم هک تسا يراذگ فده يارب بوبحم یتیریدم
 اه تیولوا و تیوقت نامزاس رد ار ییوسمه و يراکمه
 نیرتهب ات دنزاس دنمناوت ار نادنمراک و دنک نشور ار
 ففخم OKR .دنشاب هتشاد ار ناشدوخ درکلمع

Objective & Key Results و فادها يانعم هب و 
 باختنا يارب يددعتم ياه هنیزگ .تسا يدیلک جیاتن
 اهOKR اما ،تسامش يور شیپ فده نییعت بوچراچ
 يارب يراکهار عقاو رد OKR .دنتسه اهنآ نیرت يوق
 يا هویش هب اه نآ جیاتن و فادها يریگیپ و میظنت
 طسوت هک دشاب یم فافش و هتفایراتخاس ،زکرمتم
 راکب نیدکنیل و لگوگ دننام ایند ياه نامزاس نیرتگرزب
 (Objectives) فادها .دوش یم هتفرگ
 دنتسه تدمدنلب کیژتارتسا فده دنچ	یفیک	فیصوت
 )ارجا لباق هتبلا و( هنازاورپدنلب تروص هب امومع هک
 یتحار هب اهنآ هب ندیسر ات دنوش یم هتفرگ رظن رد
 لامک هب زا رتمهم تفرشیپ شور نیا رد .دوشن رسیم
 نییعت فادها هب یتحار هب هچنانچ و تسا ندیسر

 هب امش فادها هک دوش یم صخشم دیسرب هدش
 (Key Result) يدیلک جیاتن .دنا هدشن میظنت یتسرد
 فادها هب یبایتسد یبایزرا يارب	یمک	ياه شجنس
 هک دراد يدیلک هجیتن 5 ات 3 نیب فده ره .دنتسه
 جیار هابتشا .دشاب شجنس لباق و یبایتسد لباق دیاب
 فیاظو حرش نتفرگ رظن رد ،يدیلک جیاتن باختنا رد
 جیاتن یگژیو نیرتمهم .تسا KR ناونع هب هنازور
 اب لاح.تساهنآ ندوب يریگ هزادنا لباق يدیلک
 نازیم ناوتیم OKR ره هب یهدزایتما زا هدافتسا
 ،ههام3 دننام صخشم ياه هزاب رد ار فده هب ندیسر
 ي هرود نیا رد .تفرگ رظن رد هلاس کی و ههام 6
 شزومآ دروم يژولودتم نیا تسا هدش یعس یشزومآ
  .دریگ رارق نیرمت و

 
 
 
  



 

  

 
 



 

  

 هرود نابطاخم
 

 
 
 
 
 IT HOUSE ي هرابرد

 2011 لاــــس زا كاـترف ناروآون راـکهار تـکرـــش
 یـــشزومآ و ياهرواـــشم تامدخ هیارا روظنم هب يدالیم
 هــصرع هب اپ ،تاعالطا يروانف تیریدم ياهدرادناتــسا
 يراـجت ماـن اـب ادـتبا تـکرـــش نیا .تــــشاذـگ روهظ ي
 NIS ICT تحت یناریا یـشزومآ هـسـسوم اهنت و نیلوا 
 ناتسلگنا APMG ،یللملا نیب یهدرابتعا عجرم رابتعا
 نیب ياکرش زا هدرتسگ يا هکبش ندوب اراد اب هک تسا
 ياه هیدیئات ،درف هب رــصحنم تالوــصحم دبــس ،یللملا
 یناریا برجم ناـسانـشراک و دیتاـسا ،یللملا نیب و یلم
 ياـه هرود هـلمج زا لـماـک ًاـبیرقت يا هـعومجم ،یجراـخ و
 ،یــشهوژپ تامدخ و یللملا نیب ياه نومزآ ،یــشزومآ
 .دهد یم هئارا دوخ نابطاخم هب ار یسدنهم و ینف

IT HOUSE  هلمج زا یتاسسؤم يراصحنا يراکمه اب 
Quint )دــنــلــه(، NTT )دــنــلرــیا(، POWER ACT 

 نمجنا نوچمه یناــهج عجارم راــبتعا تــحت )شکارم(
 ،اــکـیرـمآ PCI Council ،اــکـیرـمآ tmforum یـناــهـج

ISACA اـکیرمآ، AXELOS هـئارا هـب رداـق ناـتـــسلگنا 
 نامزاـس هب  یللملا نیب ياه درادناتـسا رازت رد تامدخ
 دشاب یم یناریا ياه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  IT House  اب سامت
 
 :سردآ
 1 دحاو 6 كالپ ،نتمهت هچوک ،یلامش يدرورهس ،نارهت
 + 98 )0( 21 91071466                       :نفلت
 + 98 )0( 21 86031447                       :سکف
 www.it-house.me                              :تیاسبو
 crm@it-house.me                              :لیمیا

 
 



 

  

 تاعالطا يروانف ناریدم •
 اه شور و اه متسیس ناریدم •
 هعسوت و حرط ناریدم •

  SME ياه ینامزاس رد نیلماع ناریدم •

 هعسوت و قیقحت ناریدم •

 يژتارتسا هزوح نارگ لیلحت و نایریدم •

 هرود نامز تدم

 )تعاس  16( يروضح -زور ٢
  یلماعت نیالنآ – تعاس 12

 هرود ياه لصفرس

 هب اهنامزاس زاین ییارچ و	OKR	هچخیرات •
 نآ

 OKR	بوچراچ یفرعم •

 OKR	فلتخم عاونا یفرعم •
 OKR	رد فادها فیرعت •
 اهنامزاس رد فادها حوطس عاونا یفرعم •
 و هنابلطهاج فادها نیودت يامنهار •

 دنمتردق
 يدیلک هجیتن و کیرتم یفرعم •
 يارب يدیلک جیاتن عاونا نیودت •

 OKR	فادها
 OKR	ینامز ياههزاب •
 اهOKR	بسانم دادعت •
 OKR	نیودت دنیارف •
 OKR	ياهرود تاسلج عاونا یفرعم •
 اهOKR	یناسرزورب هوحن •
 هب یگدیسر لوئسم یسک هچ •

 ؟تسا	OKR	ياهدنیارف
 اب اتسارمه	OKR	نیودت یگنوگچ •

 نامزاس يژتارتسا
 OKR	درکلمع رد يرگنزاب •
• OKR	شاداپ متسیس و 
 OKR	يزاسهدایپ رد رواشم	شقن •
 OKR	يزاسهدایپ يایازم •
 OKR	زا هدافتسا قفوم ياهسیک یفرعم •
 فلتخم ياهطیحم رد	OKR	نیودت یگنوگچ •
 OKR	هدامآ ياهبلاق هئارا •
 اهنآ زا دیاب	OKR	نیودت رد هک یتاهابتشا •

 دینک زیهرپ
 هرود ياهزاین شیپ

 
 درادن دوجو هرود نیا يارب يرورض زاین شیپ

 ناگدننک تکرش دادعت
  رفن 22 رثکادح

 كردم ي هرابرد
 یهاوگ یشزومآ ي هرود نیا رد ناگدننک تکرش هب
 تکرش رابتعا تحت IT HOUSE تکرش يوس زا روضح

PECB دش دهاوخ اطعا اداناک.  

 نومزآ ي هرابرد
 درادن نومزآ

 نابز
 هب هرود ،یللملا نیب دیتاسا زا هدافتسا تروص رد
 زا هدافتسا ناکما هک ددرگ یم هئارا یسیلگنا نابز
 تساوخرد تروص رد نامزمه همجرت متسیس
 هک یشزومآ ياه هرود رد .دشاب یم رودقم نایضاقتم
 نابز ددرگ یم هئارا هسسوم نیا یناریا دیتاسا طسوت
 .دشاب یم یسراپ انبم

 


